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 1008 :הודעה על פרסום מכרז פומבי מספר
 

נוך חמדת הדרום " המכללה האקדמית לחי  : , "המכללה)להלן גגות של מספר ( ניינת בהעמדת  מעו
ייזום, תכנון, רשות מכללה למתחם המבנים ב מתקנים תחזוקה של והפעלה  ,הקמהיזם וזאת, לצורך 

וולטאי)  PVלייצור חשמל בטכנולוגיה  בהתאם  ,והכל הנ"ל מבניםהגגות אשר יוקמו על  (פוטו 
, בתנאי ומסמכי מכרז זה.לאמור  גיש את הצעותיהם לצורך המכללה מזמינה בזאת מציעים לה על כן

 , גיה תחזוקה של והפעלה  ,הקמהייזום, תכנון וולטאי)  PVמתקנים לייצור חשמל בטכנולו על  (פוטו 
לבין המציע הזוכה, תינתן התקשרות הנ"ל בין הממכללה כאשר במסגרת הב של מבניםגגות  כללה 

זכות שימוש בגגות י למציע הזוכה  ו 24למשך  םשל המבנים הרלוונטי  חודשים.  10-שנים 
 
 
 המכרז:מסמכי כישת ר

) החל מיום ז' בשבט תש"פ  ן  , לרבות ( 2/2/2020ראשו ניתן לרכוש את המכרז והמסמכים הנלווים אליו
יידרש הזוכה במכרז לחתום, תמ ו  , במשרדי  ₪ 500 ורת תשלום שלנוסח הסכם עלי יוחזרו( )שלא 

יין במתחם המכללה אשר בקרית החינוך במועצה אזורית  ת קרקע,קומאודם,  מנכ"ל המכללה בבנ
נגב, ,  כמו .14:00 עד 9:00: השעות בין ה-בימים א שדות   גם המכרז מסמכי ניתן לרכוש אתכן

ן  באמצעות העברה בנקאית לצורך . עות דוא"לכרז באמצהמ מסמכי וקבלת של המכללה הבנקלחשבו
    .14:00 עד 9:00: ה בין השעות-בימים א 08-9937660: לפנות לטלפון ם כןג ניתן כך,

, מסמכי המ hemtat.ac.i :שכתובתו באתר האינטרנט של המכללהכרז יפורסמו גם כמו כן l 
. )אודות/מנהלה/מכרז נועד לים( ן בלבדכאשר הפרסום באתר   .צרכי עיו

יוחזר  ,מובהר כי רכישת מסמכי המכרז הינה תנאי להגשת הצעות. התשלום עבור מסמכי המכרז לא 
 מכל סיבה שהיא, גם במקרה של ביטול המכרז.

 
 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז )ערבות המכרז(:

להבטחת קיום  ₪, 20,000 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בגובה של
ו בהתאם להצעתו, אשר תהיה ימים  7וניתנת למימוש תוך  , אוטונומיתבלתי מותנית התחייבויותי

נדרש חילוטה, ותהא תקפה עד ליוםלכל  נוסח הערבות חייב להיות  .30/04/2020 היותר מהמועד בו 
 למסמכי המכרז. הבנספח בנוסח כפי שמופיע 

 
 שאלות מציעים:

לידיניתן ל  , ו/או שאלות הבהרה על מסמכי המכרז  במייל: תורג'מן אסנת העביר שאלות טכניות 
asnatty@hemdat.ac.i l  לא  .12:00בשעה  09/02/2020עד ליום שאלות שיועברו לאחר המועד האמור 

לוודא כי שאלותיהם התקבלו, עד  למועד האמור. יענו. חובה על המציעים 
 

 הגשת ההצעות:
ע  ע"מ כדין בגין שימוש שנתיים בצירוף מדמי את הצעתו לתשלום  יגישבמסגרת הגשת ההצעה, המצי

י מבניםגגות של הבזכות השימוש  וולטאי)  PVמתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה  וקמועליהם    (פוטו 
יש  ,ז"תנאי המכר"ות במסמך את ההצעה הכוללת את כל מסמכי המכרז בהתאם להנחיות המפורט

ן ידנית בלבדלמסור  י )לא לשלוח בדואר( המצויה בלשכת מנכ"ל המכללה בבני  לתיבת המכרזים 
גב ת קרקע, קומאודם נ במעטפה סגורה  ,במתחם המכללה אשר בקרית החינוך במועצה אזורית שדות 

ירשם: ״מכרז פומבי  אחר ם שיימסרו למסמכי 12:00בשעה  16/02/2020עד ליום  1008 :מס׳עליה 
ן ההצעות שידונו ע״י המכללה. יכללו במניי  המועד לעיל, יפסלו ולא 

 
 ניהול מו"מ:

לנהל מו"מ עם המציעים וזאת, בהתאם לאמור בסעיף  לתקנות חובת המכרזים  12המכללה רשאית 
, תש"ע  גבוהה(  . 2010)התקשרויות של מוסד להשכלה 

 
 

 ועדת המכרזים    
   מכללת חמדת הדרום  
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